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ПОЧЕТАК У 10.25  ЧАСОВА 

•      C A Д P Ж A J : 

1. Читање и усвојеше записника IX редовног 
сасатанка; 

2. Саопштеше o подношењу Сенату нзвештаја 
Одбора за проучавање законског предлога o изме- 
нама п допунама Закона o лекарима специјалистпма 
за болести уста и зуба п o зубним технпчарима; 

3. Саопштоња аката Народие скупштино o до- 
стављању Сенату na даљи поступак законских ,пред- 
лога: o измени уводног Закона за Законпк o судском 
поступку у грађанским париицама и Закона o уре- 
ђењу редовпих судова; o седиштпма n терпторијал- 
ној надлежности Апелационих судова; o измени § 
253 Закона o јавинм бележинцима; o аутеитичпом 
тумачен.у § 110 Закона o чиновннцима; o признању 
цвнвијв Даринки Драшковић-Краснћ; o државној 
noMohii Стани и Mapu кћерпма пок. fiana Матка 
Лагињс; o државној помоћи Милки удовм Петра 
Кочића; н o пројекту конвенцијо o назначивању 
тежине на великим колетпма која се преносе лађом, 
усвојеном 21 јуна 1929 год. на X11 сесијп Међународне 
конферепције рада, која je заседала у Женеви од 
,S0 маја до 21 јуна 1929 год., — у редакцији како их 
je  Народна скупштнна  усвојила; 

4. Саопштење акта Народие скупштине o до- 
стављању Сенату на даљи поступак предлога За- 

кона o продуженЈу важности Закона o заштити зем- 
љорадника и o стављапзу на снагу поједнних про- 
писа Закона o извршењу и обезбеђењу, и усвојење 
његове хптности од стране Сената; 

5. Саопштеље o подношењу интерпелације се- 
натора г.г. Матпје Поповића и другова на г. Мини- 
стра шума п руднпка због штете нанесене државној 
благајии у изиосу од 464.400.— динара; 

6. Одобрење осмодиевног отсуства ради лечења 
сенатору   г.   др.   Желимиру   Мажуранпћу. 

7 Днсвни ррд: Претрес извештаја Одбора o пред- 
логуЗаконао изменама и допунама Уредбе 0 заштити 
јавннх путова- 

Говорвици: Министар пољопривреде Јурај Де- 
метровић, известилац Мплоје Ж. Јовановцћ, Мини- 
стар грађевипа др. Стјепан Сркуљ. 

Прегпседник др. Антс Павелић: Отварам X ре- 
довпи састанак Сепата Краљевине Југославије. 
Молим господина секретара да пзволи прочитати 
записник прошле седнице. 

Секретар Милан JI. Поповић чита записник 
IX редовног састанка. 

Прстседник др. Апте Паврлић: Има ли ко да 
стави какове примедбе овако састављеном запк- 
снику ? (Нема). Примедаба нема, записник се оверов- 
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љује. — Молим господина секретара да игшоли про- 
читати  одборске  п.чнештаје. 

Сокретар Милан Л. IIOIIOBIIII саопштава: Од- 
бор за проучавање ваконског Вредлога o изагонама 
и допунама Закона o лекарима специјалистима за 
болести уста и зуба п o вубнии теашичгфима аодвоси 
Сенату  свој  извештај. 

Лретседник др. AUTI« Иавмнћ: Овај je швештај 
отштампаи и раздаће се господп сснаторплга, na l.c 
бити стављен na дневни ред кад то Сенат закључи. 
— Молим господива секротара да изволи прочптати 
законске предлоге упуввне Сеиату од страие На- 
ро-дне скугштше. 

Секретар Милан Л. lloiMnuili саопштава: Г. 
Претседник Народне скупштино доставља Сенату 
на рад предлог Закона o измеии уводног Закона за 
Законик o судском поступку у грађанскпм парница- 
ма и Закона o уређењу редовних судова, у редак- 
цији како ra je Народиа скупштина усвојнла; F. 
Претседник Народне скупштине доставља Сенату 
на рад предлог Закона o седиштпма и терпторијал- 
ној надлежности Лпелационих судова, у редакипјп 
како га je Народна скупштина усвојила; Г. Прет- 
седник Народне скупштипе доставља Сенату на рад 
предлог Закона o измени § 253 Закона o јавним ие- 
лежницима, у редакцији како га je Народна скуи- 
штина усвојила; Г. Претседник Народне скупштпне 
доставл>а Сенату на рад предлог Закона o аутентпч- 
ном тумачењу § 110 Закона o чиновницима, у редак- 
цији како га je Народна скупштина усвојпла. 

Претседпик др. Анте Павелић: Ja сам слободан 
предложити Сенату да за ова четири законска пред- 
лога из ресора Министарства правде изаберемо 
један одбор који ће ове законске предлоге проучпти 
и Сенату поднетп извештај. Прима ли Сенат овај 
мој предлог? (Прима.) Пошто Сенат npima, част ми 
je саопштнти да ћемо одмах приступнти избору тога 
одбора. Предата ми je свега једна кандидатска лпста, 
потписана од довољног броја предлагача, у којој се 
предпажу за чланове Одбора за проучавање закон- 
ских предлога: o изменп уводног Закопа за Законик 
o судском поступку у грађанскпм парнпцама п За- 
кона o уређењу редовнпх судова; o седпштима п 
територијалној надлежности Апеладпоних судова; o 
аутентнчиом тумачењу § 110 Закопа o чпновницима; 
o измени § 253 Закона o јавнпм бележницима, — 
ова господа сенатори: Др. Иво Мајстровић, др. 
Јосип Шиловић, др. Марко Костренчић. Светозар 
Томић, др, Мироелав Плој, др. Дпнко Тринајстић, 
Крста Радовановпћ, др. Владимир Равнихар, Јово 
Бањанин, др. Мићо Мићић, др. Љубомпр Томашић; 
a за заменике господа сенаторп: Асим Алибеговпћ, 
Baca Богојевић, Павле Вујић, др. Иван Гмајнер, 
др. Георг Грасл, Петар Ђирлпћ, Салем Муфтић, 
Јован Нешковић, Паја Обрадовпћ, др. Сава Л>у- 
бибратић и Јордан  Цветковић. 

Прима ли Сенат овако састављен одбор ? (При- 
USL.) Објављујем да je Сенат примио ову кандидатску 
листу п да су прочитана господа сенатори изабрани 
у овај одбор. 

Изволите чути дал.е законске предлоге, који су 
присхтели Сенату од' Народне скупштпне. 

Секретар Милан JI. Поповић саопштава: Г. Прет- 
еедник Народне скупштине доставља Сенату на рад 
закоиске предлоге: o признању пензије Даринки 
Драпгаовић-Красић,   o  државној  помоћи  Стани  н 

Mapu ккарима пок. баиа Матка Jlanm.c и o државнпј 
IIOMOIMI   MM.IKII   удови   Иетра   Кочића. 

ПретседникЏф. Лптс 11ав'.'лић: Ова три закопска 
предлога упутпЈ.смо' Одбору за молбе 0 жалбв, да 
их проучи n (^епату поднеое изввштај. 

MdiiiM да иаћовште саслушати jom неке вакбнске 
предлтч' Јгпућеое Сенату од стране Народпе скуи- 
iiiTimc. 

CvL-priTuip Mii.iiiii.l. HoiJOBiili (.■аопштава: Г. Прет- 
седник Иароднс скупттмие доставља Сенату на рад 
продлог Закона o пројекту конвепције o иазиачи- 
нап.у TcvKiiiic на реликим колетима која се препосе 
ла1)(1.\1. усвојепом 21 јуна 1929 год. иа ХП сесији 
Међународне конференције рада, која je заседала у 
Жеиеви од 30 маја до 21 јуиа 1929 год., у родакциј" 
како га je Иародиа скушлтииа усвојила. 

//ретседник др. Апте Павелић: Према ранијој 
одлуци Сената, овај ћемо закопски предлог упу- 
тити оном нарочитом Одбору, који јо проучавао 
коипсиамју o културшш односима са Пољском n 
остале   конвеицпјо. 

Молим вас, господо, да изволите саслушати 
jom један законски предлог упућен од стране На- 
родне екупштпне Сенату. 

Секретар ЋнлшЛ.ilonomih саопштава: Г. Прет- 
седник Народпе скупштине доставља Сенату на рад 
предлог Закона o продужењу важности Закона I 
заштитп земљораднпка и o стављању на снагу nQ- 
јединих проппса Закона o извршењу и обезбеђењу. 

Лретседник др. Анте Павелнћ: За овај закои- 
скп предлог затражила je Краљевска влада хитност. 
Молим г. Министра пољопривреде да изволн образ- 
ложшчг ту хитност. 

Миниспшр пољопривреде Јурај Демотровић: Го- 
сподо сенатори, Закон o заштити земљораднпка од 
19 апрнла о.г. са његовим продужењем од 19 ок- 
тобра о.г. престаје важити 20 децембра ове године. 
Међутим, нов Закон o заштити земљораднпка и o 
сређивању креднтнпх односа у земљи. који бп тре- 
бало да замени досадањи Закон, не може до тога 
рока да буде свршен у Народном претставнпштву, 
јер се још налазп на решавању у Народној скупшти- 
ни. Да се не би догодило, да 21 децембра не буде 
нпкакве законске заштите земљорадннка у нашој 
држави. — a та им je заштита no оцени свнх по- 
требна, — то je стављен инпцпјативнп продлог од 
стране народног послашша г. др. Богдана Впдо- 
вића, потпомогнут потребним бројем чланова На- 
родне скупштине, да се досадањи Закон од 19 априла 
са његовнм продужењем од 19 октобра ове године 
продужн, али да се не продужи сасвим онакав какав 
je до сада био, него у неку руку измен.ен n падопу- 
њен. 

Ha тај начин, моћи ће се; господо, no овом 
скраћеном поступку хитно донети потребне законске 
мере. како бисмо 21 децембра имали продужеии 
режим заштите земљорадника. 

Из тих; разлога што нам je одређен рок до кога 
тај посао трсба да свршпмо, ja вас молим да исто 
тако као што je Народна скупштина овај законекп 
предлог no хитном поступку свршавала и реша- 
вала, да исто тако и ви то закључите, како бисмо 
тај посао до т.ога рока свршилп. 

Стога вас молим, господо сенатори, да изволите 
огласити овај  законски предлог као хптан. 

Претседник др. Анте Павелић: Сад ћемо при- 
ступити решавању o тражењу хнтности од   стране 
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Краљевске владе. Она гоопода сенатори, која су за 
то да се овом законском предлогу призна хнтност, 
нека нзволе седетп, a она господа која су протпв. 
нека нзволе устати. (Сви седе.) Поитто лико не 
устаје, објављујом да je Сенат једногл сно примпо 
тражену хитност. 

Сада ћемо, госаодо сенаторл, приступити избору 
Одбора који he нмати за дужност да овај законски 
иредлог проучи и Сеиату поднесе извештај. За пабор 
овога Одбора предана ми je само једна кандидатска 
листа са довољнпм бројем предгагача, те he се, 
према томе, нзбор извршитп акламацлјом. Kao чла- 
нови за овај Одбор предложена су ова господа се- 
натори: Милоје Ж. Јоваповић, др. Емило Гаврпла, 
др. Отон Франгеш, др. Густав Грегорин. Атанасије 
Шола, Асим Алибеговић, Спира Хаџи-Ристић, др. 
Урош Деснпца, Гаврило Це])овн{1, Дака Иоповић, 
др. Станко Шверљуга, Антун Впдаковић, Јаико 
Самуровић, Милутпн Драговик и Тома Јалаквбетић; 
a за заменике предложеиа су ова господа сенатори: 
Baca Богојевић, Павле Вујић. др. Богдаи 1лаврило- 
впћ, др. Георг Грасл, Петар Tnip.inh. Стјепан Јан- 
ковић, Тома Ковачевић, др. Ђура Котур и Ммлан 
Марјеновић. 

Прима ли Сенат ову иредложену лигту ? (I IpiiMa.) 
Иошто Сенат прима, објављујем да су прочитана 
господа сенатор[| изабраии за чланове и заменике у 
овај Одбор. AKO je Сенат опоразуман с тим да овоме 
Одбору оставимо рок за подношеп.о нзвештаја Се- 
нату до сутра ујутру у В сати (Гласови: Cuopa- 
зуман je!), онда молнм изабрану господу да' после 
седнице остану да се конституишу и да после подне 
наставе рад у Одбору. Слаже ли се Сенат са овим 
предлогом. ? (Слаже се.). Објављујем да je Сенат с 
овим сагласан. 

Изволите чути једну интерпелацпју на г. Мп- 
нистра шума  и рудника. 

Секретар Милав JI. Иоповић саопштава: сенатор 
г. Матија Поповић и другови упутили оу интерпе- 
лацију на г. Мпнистра шума и руднпка због штете 
нанеоене државној благајнл у изпосу од 464.400.— 
динара. 

Претссдник др. Анхв Ианслпћ.: Част ми je caou- 
штити Сенату да je Претседлшитво ову литерпела- 
цлју упутило надле>кном Министру. 

Молим r. секретара да саопштл молбу за бо- 
ловање. 

('скрстар Милан JI. Ишшинћ еаолштава: сенато]) 
г. др. Желнмир Мажурампћ моли Сенат да му изволи 
одобрити ооам даиа отсуства радл лечеша. 

Прртсс.дник др. Аптс llaiiiMiili: Одобрава m 
Сенат гражено отсуство ради лечења г. др. Мажу- 
ранићу ? (Одобрава.) Објављујем да je Сеиат одо- 
брио ово отсуство. 

Прелазимо na дневни ред. Ha дневном реду je: 
претрес пзвештаја Одбора o предлогу Закона o 
ивмепама u допунама Уредбе o ваштити јавних 
плттева и безбедности саобраћаја на њима од 6 јуиа 
1*929 годиле. — Молим г. известпоца да изволи 
заузети место и npdVEvara одборскм  мплоштај. 

Известилац Милој^Ж. Јовановић:0 овоме закон- 
ском предлогу неиа се MHDPO говорити. Ова излч'ла 
тако je потребна и умесна, да апсолутио нема никога 
који ће ма за један моменат имати млшљењс, д<; сву 
измену не треба, домети. 

Био je предвиђеи један члан у Закону, којим су 
сви сопствепици кола и иози.ча  уогппте били обавегжи 

да у једноме року, који иде до половине 1933 године, 
промене ширину точкова на својим возилима до 
најмање 6 см, како би се путеви дужеодржали, и како 
би били што мање оштећени. 

Ja, господо сенатори, нећу да се упуштам у то, 
да ли je потребно да за све бановине буде подједнака 
ширина за точксве на возилима, то би требало одре- 
дити према терену итд., али je једно јасно, да je 
данас то нашем пољопривреднику код ових прилика 
немогуће, и он то не може да уради. Ако то не би 
урадио, био би my забрањен саобраћај на друмовима 
li оио би подвргнут казната. 

Овај предлог г. Министра грађевина, да се ова 
законска сбавеза одложи још за годину и no дана je 
уместан. Видећемо доцније да ли he прилике бити 
такве да се то може урадити, и онда, ако будемо у 
бољем положају лако ћемо то и учинити, a ако при- 
лике буду такве да се то мора понсва одложити, онда 
ћемо видети за које време јсш даље то треба одложити. 

Одбор je једногласно усвојио свај извештај у 
својој седници'од 7 о.м.: 

ИЗВЕШТАЈ 

Одбора Сената за проучавање предлога Закона o 
изменама и допунама Уредбе o заштити јавннх пу- 
тева и безбедности саобраћаја на њима од 6 јуна 1929 
године. 

Одбор je на својој седнЈШи од 7 децембра o.r. 
проучио овај законски предлог и донео одлуку, да 
се овај законски предлог усвоји у редакцији како га 
je Народла скупштина усвојила и Сенату на рад 
упутила. 

Стога нам je част предложити Сенату да изврли 
примити овај законски предлсг o изменама и допу- 
нама Уредбе o заштити јавних путева и безбедности 
саобраћаја на њима сд 6 јуна 1929годинеонако,како 
га je  Народна скупштипа  усвојила. 

За лзвестиоца Одбора одређен je г. Јованс BHii Ж 
Милоје. 

Секретар, Претседник одбора, 
Фран Кукуљсвић-Сакц1111ски,с.р. Др. Г. Грсг, рин,с.р. 

Чланови: 31ил. Ж. Јован вић, с.  р., Антун   Вида- 
ковић, с. р., Т. Јалжабетић, с.  \t. 

Ja молим Сенат да овај извештај једнсгласно 
усвоји. 

npeinceĆHUK др. Аитс Павелић: Има рсч г. Ми- 
нлстар  грађевнна. 
Министар грађсвипа дј). Стјс-пан Сркуљ': Го- 

сподо сенатори, да вам дадем кратак приказ како je 
до тога дошло. Други међунарс дни конгрес за путеве 
расправљао je питаљс како би се главни путеви оси- 
гурали од великог одтфећења теретних аутол1сбила 
и возила, na се.том приликсм дсшло до закључка 
да се на путевима може допустити cacopahaj само 
они.м колима и всзилима која имају иаплатке на 
точксвима веће од 6 сантимстара ширине. To je при- 
хватила наша Влада и издала Уредбу no којој се 
имају до 17 јула ове године да удесе кола тако, да 
точкови буду удешени са пајмање 6 сантиметара 
ширине. Због тога je "настала у нашој јавности, a 
нарочито у сељачким круггвима, велика узрујапсст. 
Сал.а ствар je доста комллмцирана, али не може то 
да важи за све путеве; то би могло ла важи само за 
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државне друмове, али не и за сесске и планипске, 
где се може само са лаким колима доћи, и сада би 
сваки сопственик кола морао да има двоја кола: 
једна кад иде на државне друмове, a друга за села 
и брда. To се није могло констатовати. Међутим рок 
je прошао и ja сам одредио да се до доношења За- 
кона то сбустави. И сада имате предсобом овај за- 
конски предлог. Јасно je да еконсмске прилике нису 
допустиле нашим сопственицима кола и возила да 
их могу преудешавати, и питање je како ће уопште 
бити могућ саобраћај са оваким точковима и вози- 
лима у горским крајевима, где су путеви врло уски. 
Док се све то не проучи и док се не види какве he 
бити економске прилике, ja предлажем; у име Кра- 
љевске владе, овај Закон, којим се ова обавеза про- 
дужава до краја године 1934. Тим се ne каже да ће 
овај Закон морати да ступи на снагу 1 јануара 1935. 
A после овога рока видећемо шта можемо учинити. 
Ja мислим да je овај предлог толико препоручљив, 
да нема никога овде који га не би прихватио. 

Претседник др. Анте Павелић: Пошто се нико 
више није јавио за реч у начелном претресу, прелазимо 
на поименично гласање o овом законсксл! предлогу 
у начелу. Она господа сенатори која су за овај пред- 
лог Закона у начелу, гласаће са «за», a која су про- 
тив  њега,   гласаће   са   «против».   Молил1.   господина 
секретара да  изврши   прозивку. 

i     Секретар Милан Л. Поповић прозива r. г. сена- 
торе и они су гласали овако: 

Алибеговић Асим — за 
Алкалај д-р Исак — за 
Алтипармаковић Јован — отсутан 
Арнаутовић Шериф — отсутан 
Бањанин Јово — за 
Богојевић Baca — за 
Видаковић Антун — отсутан 
Виловић Осман — за 
Вујић Павле — за 
Вукчевић д-р Станојло — за 
Гаврила д-р Емило — за 
Гавриловић д-р Богдан — за 
Гај Људевит — отсутан 
Глушац д-р Васо — за 
Гмајнер д-р Иван — за 
Грасл д-р Георг — за 
Грегорин' д-р Густав — отсутан 
Десница д-р Урош — отсутан 
Добринић Петар — отсутан 
Драговић Милутин — за 
Ђирлић Петар — за 
Ивковић д-р Момлило — отсутан 
Илиџановић Димитрије — за 
Јалжабетић Томо — отсутан 
Јанковић Стјепан — отсутан 
Јовановић Ж. Милоје — за 
Карамехмедовић д-р Хамдија — за 
Ковачевић Томо — отсутан 
Костић Петар — отсутан 
Костренчић д-р Марко — за 
Котур д-р Ђура — за 
Круљ д-р Урош — за 
Кукуљевић-Сакцински Фран — за 
Љубибратић д-р Саво — отсутан 
Мажуранић д-р Желимир — отсутан 
Мајстровић д-р Иван — за 
Марјановић Милан — отсутаи 

Махмутбеговик Сефедин — отсутап 
Мићић д-р Мића — за 
Михалиић Стеван — за 
Муфтић Салем — отсутан 
Нешковић Јован — отсутан 
Новак д-р Фран — за 
Обрадовић Паја — за 
Плој д-р Мирослав — за 
Поповић Дака — за 
Поповић Матија — отсутан 
Поповић Милан — ва 
Равиихар д-р Владњмир — за 
Радовановић Крста — за 
Радуловић Марко — отсутан 
Рајар д-р Јанко — отсутан 
Рожић д-р Валептии — отсутан 
Самуровић Јанко — за 
Симоновић Милан — отсутан 
Смиљаиић Крста — за 
Станковић Јован — за 
Станковић д-р Раденко — за 
Сулејмановић д-р Џафер — за 
Теслић Петар — отсутан 
Тимотијевић Коста — отсутан 
Томашић д-р Љубомир — за 
Томић Светозар — за 
Тринајстић д-р Динко — за 
Убавић Павле — отсутан 
Франгеш д-р Отон — отсутан 
Хаџи Бошковић Трајко — отсутан 
Хаџи Ристић Спира — за 
Хрибар Иван — отсутан 
Цветковић Јордан — отсутан 
Церовић Гаврило — отсутан 
Шверљуга д-р Станко — отсутан 
Шиловић д-р Јосип — за 
Шола Атанасије — за 
Шуперина д-р Бењамин — за 

Лретседник др. Антс Павслић: Изволите чути 
резултат гласања. Објављујем да су од присутних 
43 г. г. сенатора гласали сви са «за». Тиме je у на- 
челу примљен овај законски предлог. Сада прела- 
зимо на претрес у појединостима. Молим господина 
известиоца да  изволи заузети своје место. 

Известилац Милоје Ж. Јовановић чита наслов 
и § 1  предлога Закона. (Види саст.  VII). 

Претседник др. Анте Павелић: Прима ли Сенат 
§ 1 како je прочитан? (Прима). Објављујем да je 
§  1   примљен. 

Молим  господина  известиоца  да   прочита  §  2. 
Известилац Милоје Ж. Јовановић чита § 2. 

(Види  саст.   VII). 
Претседникл.^. Анте Павелић: Прима ли Сенат 

§ 2 како je прочитан? (Прима). Објављујем да je 
§ 2 примљен. 

Овим je и у појединостима овај законски пред- 
лог примљен, na прелазимо на коначно поименично 
гласање o овом законском предлогу у целини. Молим 
господина секретара да изврши прозивку. 

Секретар-ШилаиЛ.. Поповић прозива господу 
сенаторе да гласају, и они су гласали овако: 

. Алибеговић Асим — за 
Алкалај д-р Исак — за 
Алтипармаковић Јован — стсутан 
Арнаутовнћ Шериф — отсутаи 
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na 

Бањанин Јово — за 
Богојевић Baca — за 
Видаковић Антун — отсутдн 
Виловић Осман — за 
Вујнћ Павле — за 
Вукчевић д-р Станојло — за 
Гаврила д-р Емило — за 
Гавриловић д-р Богдан — за 
Гај Људевит — отсутан 
Глушац Д-р Васо — за 
Гмајнер д-р Иван — за 
Грасл д-р Георг — ;п 
Грегорин д-р Густав — отсутаи 
Десница д-р Урош — отсутан 
Добринић Петар — отсутан 
Драговић Милутин — за 
Ђмрлић Петар — 33 
Ивковић л-р Момчило — за 
Илиџановић ДимитриЈе — за 

[алжабетић Томо — отсутан 
'Јанковић Стјепаи — отсутан 
Јовановић Ж. Милоје — за 
Карамехмедовић д-р Хаадија — 
Ковачевић Томо — отсутан 
Костић Петар — отсутан 
Костренчић д-р Марко — за 
Котур д-р Ђура — за 
Круљ д-р Урош — за 
Кукуљевић-Сакцински Фран — за 
Љубибратић д-р Саво — отсутан 
Мажуранић д-р Желилигр — отсутан 
Мајстровић д-р Иван — за 
Марјановић Милан — отсутан 
Махмутбегови!! Сефедин — отсутаи 
Мићић д-р Muha — за 
Михалџић Стеваи — за 
Муфтић Салем — отсутан 
Нешковић Јован — отсутап 
Новак д-р Фран — за 
Обрадовић Паја  — зз 
Плој д-р Мирослав — за 
Поповић Дака — за 
Поповић Матија — отсутан 
Поповић Милан — за 
Равнихар д-р Владилшр — за 
Радовановић Крста — за 
Радулови11 Марко — отсутап 

Рлјар др. Јанко — отсутан 
Po/Kiih д-р Валентин — отсутан 
Самуровић Јанко — за 
Симоновић Милан — отсутан 
Смиљаннћ Крста — за 
Станковић Јован — за 
Станковић д-р Раденко — за 
Сулејмановић д-р Џафер — за 
Теслић Петар — отсутаи 
Тимотијевић Коста — отсутан 
Томашић д-р Љубомир — за 
Томић Светозар — за 
Тринајстпћ д-р Динко — за 
Убавић Павле — отсутан 
Франгеш д-р Отон — отсутан 
Хаџи Бошковић Трајко — отсутаи 
Хаџи Ристић Спира — за 
Хрибар Иван — отсутан 
Цветковић Јордан — отсутан 
Церовић Гаврило — отсутан 
ЧЈверљуга д-р Станко — отсутан 
Шиловић д-р Јосип — за 
Шола Атанасије — за 
Шуперина д-р Бењамин — за 

После  гласања 
Претседиик др. Аите ПавслиВ: Изволите, ro- 

сподо, чути резултат гласања, Гласало je 44 сенатора 
и сви су гласали ,,33" — према томе објављујем да je 
овај   предлог  Закона коначно   у   целини   примљен. 

Ha овај начин исцрпен   je  дневни   ред  за да- 
нашњу  седницу. 

.   Kao дневни  ред за идућу седницу предлажем: 
1) Претрес извештаја Одбора o предлогу Закона 

o продужењу важнссти Закона o заштити земљорад- 
ника и o стављању на снагу појединих прописа За- 
кона o извршењу и обезбеђењу; 

2) Претрес извештаја Одбора o мредлогу Закона 
o изиенама и допунама Закона o лекариЈма специ- 
јалистима за болести уста и зуба и o зубним техни- 
чарима од 18 новембра  1930 године. 

Прима ли Cenat предложени дневни ред? (Прима). 
Предложени дневми ред je примљен. 

Данашњу седницу закључујем, a идућу зака- 
зујем за  16 децембар, у  16 часова. 

Седиица je закључена у 11  часова. 
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ИРИЛОЗИ 
НАРОДНА СКУПШТИНА 
Краљевине Југославије 

Бр. 12733 
13 децембра 1932 год. 

у Београду 

Господине Претседниче, 

Част ми je известити Вас, да je Народна скуп- 
штина на свом XVI редовном састанку, одржаном 
12 децембра 1932 године, коначно усвојила Предлог 
Закона o измени уводног Закона за Законик o судском 
поступку у грађанстм трницама u Закона o уре- 
ђењу редовних судово, поднет joj од стране Министра 
правде на основи овлашћења датог му Указом Њ. 
В.  Краља од 15 новембра 1932 године. 

Извештавајући Вас o предњем, мени je част, 
Господине Претседниче, у смислу члапа 64 Устава 
и § 66 Закона o пословном реду у Народној скупштини, 
доставити Вам дефинитиван текст овог законског 
предлога онако, како га je Народна скупштина усво- 
јила, као и ориринал Указа o овлашћењу за под- 
ношење Народном претставииштву поменутог за- 
конског предлога, — с молбом на Ваш даљи поступак. 

Овај законски предлог претресан je у Народној 
скупштини   no  редовном поступку. 

Изволите примити, Господине Претседниче, и 
овом приликом уверење o мом оссбитом поштовању. 

Др. К- Кумануди, с. р. 

. Господину 

Гсспгдину Др. АНТИ ПАВЕЛИЋУ.. 
Претседнику Сената 

БЕОГРАД 

НАРОДНА СКУПШТИНА 
Краљсвине Југославије 

морице у Загребу, Одељења Б. Београдског касаци- 
оног суда у Новом Саду и Врховног суда у СараЈеву 
1 априла 1933 године, на подручју Апелационог суда 
у Београду 1 јануара 1934 године, a на подручјима 
Апелационог суда у Скопљу и Великог суда у Под- 
горици када то одреди закон којим he се на тим по- 
дручјима установити срески и   окружни судови». 

§ 2 
Закон o уре1)ењу редовних судова од 18 јануара 

1929 године мења се како следи: 
1) У § 11 став 2 на крају иза речи: <ш одређено 

време» додају се речи: «али пајдуже за време од 15 
дана». 

2) § 111  мења се и гласи: 
«Сукобе o надлежности који настану између 

судова који не припадају подручју истог Одељења 
Касационог суда (§ 103), на захтев ма кога суда, 
решава Касациони суд у већу предвиђеном у § 104. 

AKO јавна безбедност, лакоћа поступка и друге 
нарочите потребе поступка захтевају да се за кри- 
вично поступање уместо надлежног суда одреди који 
суд исте врсте другог подручја поменутог у ставу 1, 
на захтев Апелационог суда у чијем се подручју 
налази надлежни суд, решава o томе Касациони суд 
у  поменутом  Већу. 

Касациони суд у поменутом Већу, у случајевима 
кривичних дела за која се no прописима закона у 
појединим правним подручјима не може утврдити 
који je суд надлежан, повериће поступак суду ма 
кога правног подручја за којн држи да ће кривични 
поступак најбрже, најлакше и с најмање трошкова 
извршити". 

3) У § 117 на крају додаје се ово: 
«Дан ступања на снагу прописа § 79 o службе- 

ној   хаљини   одредиће   Уредбом   Министар   правде». 

§3 

Установљује  се  Окружни  суд са седиштем на 
Сушаку,   који   ће   обухватити   подручја   данашњих 

сазвана Указом од 19 октсбра 1932 годике у редован     Среских судова у Сушаку, Чабру, Делницама, Црик- 
сазив за 20 октобар 1932 године на свом XVI редов-     Веници, Новом, Сењу,  Каству,  Крку, Рабу и Пагу. 
ном   састанку,   одржаном године     цело  ово  ПОдруЧје  потпашће  под надлежност Апе- 

лационог суда у Загребу. 
\ку,   одржаном   12 децембра   1932   године 

у Београду, решила je 

ПРЕДЛОГ  ЗАКОНА 
o 

измени уводног  Закона за^Закошк   o   судском   no- 
ступку у грађанским парницама  u Закона   o   уре- 

ђењу редовних  судова, 

који гласи: 

§ 1 

Став 1 члана 1 уводног Законаза Законик o 
судском поступку од 9 јула 1930 године мења се и 
гласи: 

«(1) Законик o судском поступку у грађанским 
парницама (Грађански парнични поступак — Грпп) 
од 13 јула 1929 године, не дирајући у прописе става 
2 истог члана, добија обавезну снагу на подручјима 
Стола седморице у Загребу, Одељења Б. Стола сед- 

§ 4 

Укида се експозитура Сомборског окружног суда 
у Чаковцу, a проширује се надлежност Окружног 
суда у Вараждину на досадашње подручје ове експо- 
зитуре, тиме се ово судско подручје издваја из под- 
ручја Апелационог суда у Новом Саду и припаја 
подручју Апелационог суда у Загребу. 

§5 

За време од две године од дана обнародовања 
овог Закона могу се судијски приправници постав- 
љати за судије Среских судова одиах no положеном 
судијском испиту. 

§6 

Овлашћује се Министар правде, да може уштеде 
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no свим партијама буџета расхода Министарства сазив за 20 октобар 1932 године на свом XVI редов- 
правде за 1932/33 годину употребити за покриће ном састанку, одржаном 12 децембра 1932 године у 
материјалних издатака око провођења овог Закона.     Београду,   решила je; 

§7 

(1) Овај Закон ступа у живот кад га Краљ пот- 
пише, a, изузев прописа §§ 3 и 4, добија обавезну снагу 
кад се обнародује у «Службеним новинама»; про- 
Писи §§ 3 и 4 добијају обавезну снагу 1 априла 1933 
године. 

(2) Министар правде се овлашћује да изда Уредбе 
потребне за извршење овог Закона. 

12 децембра 1932 год. 
Београд. 

Претседник 
Народне скупштине, 
Др. К. Кумануси, с. р. 

Секретар, 
Драг.   Станојееић, ■   Р- 

(М. П.) 

НАРОДНА СКУПШТИНА 
Краљевиие Југославије 

Бр. 12734 
13 децембра 1902 год. 

у Београду. 

Господине Претседниче, 
Част ми je известити Вас, да je Народна скуп- 

штина на свом XVI редовиом састанку, одржаном 
12 децембра 1932 године, коначно усвојила предлог 
Закопа o седиштима u територијалној надлежпости 
Апелациопих судова, поднет joj од стране Министра 
правде на основн овлашНења датог му Указом Њ. 
В.   Краља   15 новембра  1932 године. 

Извештавајући Вас o предњсм, мени je част, 
Господине Претседниче, у смислу члана 64 Устава 
и § 66 Закона o пословиом реду у Народној скуп- 
штини, доставити Вам дефАвитиван текст овога за- 
конског предлога онако, како га je Народна скуп- 
штина усвојила, као и оригинал Указа o овлашћењу 
за подношење Народном претставништву поменутог 
законског предлога, — с молбом na Ваш даљи по- 
ступак. 

Овај законски предлог претресан je у Народној 
скупштиин  no  редовиом  поступку. 

Изволите примити, Господине Претседниче, п 
овом приликом уверење o мом особитом поштовању. 

Др. К. Кумануди, с. р. 

Господииу 

Гссподину Др. АНТИ ПАВЕЛИЋУ. 
Претседнику Сенћта 

БЕОГРАД 

НАРОДНА СКУПШТИНА 
Краљевине Југославије 

сазвана Указим од 19 октобра 1932 годимс у редовап 

ПРЕДЛОГ   ЗАКОНА 
o 

седиштима u тершпоријалној надлежности Апела- 
ционих судова, 
који гласи: 

Садашњи Апелациони судови у Београду, Скоп- 
љу и Новом Саду, садањи Бански стол у Загребу 
и садањи Виши земаљски судови у Љубљани и Сплиту 
претварају се у апелациђне судове no Закону o уре- 
ђењу редовних судова од 18 јануара 1929 године, 
a задржавају своју садашњу територијалну надлеж- 
ност. 

§ 2 . •      . 

(1) Поред Аиелационих судова поменутих у § 
1 устаиовљује се још и Апелациони суд са седиштем 
у Сарајеву. Територпјална надлежност овог Апела- 
ционог суда обухвата подручје садашњег Врховног 
суда у Сарајеву. 

(2) Наређењем првог става не дира се у пропис 
§ 103 став 1 Закона o уређењу редовних судова до 
18 јануара   1929 године. 

§ 3 

(1) Од дана кад овај Закондобије обавезну снагу, 
неНе се у Врховном суду у Сарајеву попуњавати 
упражњена места све дотле док садашњи број ње- 
гових судија не падне испод 11 судија рачунајући 
и Претседника. 

(2) По рангу млађе судије Врховног суда преко 
броја од 11 судија, рачунају11И и Претседника, onhe 
од дана када овај Закон добије обавезну снагу при- 
времено на раду у Апелационом суду у Сарајеву 
задржавајући свој ранг и своје припадлежности као 
касационе судије. 

Они he се no реду свога parna враћати у Вр- 
ховни суд, кад број његових судија падне испод 
11, a на њихова места постављаће се у Апелационом 
суду апелационе судије. 

§ 4 ' .." 

Вршење судске власти Апелационог суда за 
нодручје садашњег Великог суда у Подгорици уре- 
диће се посебним Законом. 

^5     .    .    . 

(1) Ha подручју Врховног суда у Сарајеву у 
ванпарничном поступку подразумевајући овде и сте-' 
чајни поступак, као и поступак у земљншно-књижним 
стварима, у колико je no nocTojelnm прописима про- 
тив одлука донесених у таквом поступку правни 
лек допуштен, такав правни лек иде на Окружни 
или Апелациони суд према томе, да ли je одлука 
у првом степену донесена од Среског или ОкруЖног 
суда, a против одлука Окружног или Апелационог 
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суда као суда другог степена правни лек иде на Вр- 
ховни суд. 

(2) У колико није у постојсНим проиисима што 
друго наређено, у предметима из става 1 има места 
правноме леку на Врховни суд онда, када je суд 
другог степена преиначио или укинуо одлуку суда 
првоЈ степена, или када Je одлука суда другог сте- 
пена',' којом се потврђује одлука суда првог степена, 
у којој битио тачци у очитој опреци са Законом или 
са  стањем  опјиса  или ако je  почињена  ништавост 

§6 

Сви кривични послови, за које je у смислу про- 
писа члана 14 Закона o стављању иа снагу и уво- 
ђењу у живот Кривичног законика, Законика o суд- 
ском кривичном поступку и Закона o извршењу 
казни лишења слободе од 16 фебруара 1929 године, 
до сада био надлежан Врховни суд у Сарајеву као 
Апелациони суд прелазе даном кад овај Закон до- 
бија обавезну снагу у надлежност Апелационог суда 
у Сарајеву. 

Послове ванпарничног поступка (§ 5) који се 
на дан кад овај Закон добије обавезну снагу затекну 
у Врховном суду, свршиће  Врховни суд. 

§ 8 

Овлашћује се Министар1 правде, да може особље 
потребно за нови Апелациони суд у Сарајеву постав- 
љати и преко броја особља одређеног no свим. буџет- 
ским партијама буџета расхода Министарства правде 
за 1932/33 годину и да може уштеде no свим парти- 
јама буџета расхода Министарства правде за 1932/33 
годииу употребити за покриће личних и материјал- 
них   издатака   око   провођења   овог   Закона. 

§9 
(1) Овај Закон добија обавезну снагу за свако 

од данашњих правних подручја када на дотичном 
подручју добије обавезну снагу Закон o уређењу 
редовних судова од  19 јануара  1929 године. 

(2) Министар правде се овлашћује да Уредбом 
пропише ближа наређења потребна за извршење овог 
Закона. 

12 децембра Ј932 год., 
Београд 

Претседник 
Иародие снупштиие 

Др. К. Кумануди с. р. 
Секретар 

Драг. Станојевић, с. р. 

(М. П.) 

НАРОДНА СКУПШТИНА 
Краљевине Југославије 

Бр.   12736 
13децембра 1932 год. 

■ у Београду 

Господине Претседниче, 
Част ми je известити Вас, да je Народна скуп- 

штина на свом XVI редовном састапку, одржаиом i- 
децембра 1932 (одине, коначпо усвојила иреслог ja- 
кона o измени § 253 Закона o јавпим бележпицима, 
поднет joj од стране Министра правде на основи 
овлашћења датог му Указом Њ. В. Краља од 25 но- 
вембра 1932 године. 

Извештавајући Вас o предњем, част ми je, 1 0- 
сподине Претседниче, у смислу члана 64 Устава и 
§ 66 Закона o пословном реду у Народној скупштини, 
доставити Вам дефинитиван текст овога законског 
предлога онако, како ra je Народна скупштина усво- 
јила, као и оригинал Указа o овлашћењу за подно- 
шење Народном претставништву поменутог законског 
предлога, — с молбом на Ваш даљи поступак. 

Овај законски предлог претресан je у НародноЈ 
скупштини  no  редовном  поступку. 

Изволите примити, Господине Претседниче, и 
овом приликом уверење o мом особитом поштовању. 

Др. К. Кумануди, с. р. 

Господину 

Г, c;K,uiiiy Др. АНТИ ПАВЕЛИЋУ, 
Претседнику Ceiić т i 

I ЕОГРАД 

НАРОДНА СКУПШТИНА 
Краљевине Југославије 

сазвана Указом од 19 октобра 1932 године у редован 
сазив за20октобар 1932 године насвом XVI редовном 
састанку, одржаном 12 децембра 1932 године у Бео- 
граду, решила je: 

ПРЕДЛОГ ЗАКОНА 
o 

измени § 2-53 Закона o јавним бележницима, 
који гласи: 

Члан 1 

Пропис § 253 став 1 Закона o јавним бележницима 
од 11 септеЈибра 1930 голине., којим je наређено jja 
Закон o јавним бележницима добије обавезну снагу 
и за подручје Врховног суда у Сарајеву, ставља се 
ван снаге. Дан када ће тај Закон добити обавезну 
снагу и за то подручје одредиће Министар правде 
уредбом  no  одобрењу Министарског савета. 

Члан 2 

Сви уговори и правна дела наведена у § 52 За- 
кона o јавним бележницима, склопљени односно учи- 
њена на подручју Врховног суда у Сарајеву после 
26 новембра 1930 године, сматрају се ваљани и ако 
нису склопљени, односно учињени у облику јавно- 
бележничког акта, ако иначе одговарају прописима 
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који су важили на том подручју до ступања на снагу 
Закона o јавним бележницима. 

Члан 3 

Овај Закон ступа у живот кад ra Краљ потпише, 
a обавезну снагу добија кад се обнародује у «Служ- 
беним новинама». 
12 децембра 1932 године 

Београд (М.П.) 

Секретар, 
Драг. Станојевић, с. р. 

Претседник 
Народне   скупштине, 

Др.  К.   Кумануди,  с.   р. 

НАРОДНА СКУПШТИНА 
Краљевине Југославије 

Бр.  12735 
13 децембра 1932 год. 

у   Београду 

Господине Претседниче, 

Част ми je известити Вас, да je Народиа скуп- 
штина на свом XVI редовном састанку, одржаном 12 
децембра 1932 године, коначно усвојила предлог За- 
кона o аутентичном тумачењу § \\дЗакопао чинов- 
ницима, поднет joj од стране Министра правде на основи 
овлашћења датог му Указом Њ. В. Краља од 25 но- 
вембра 1932 године. 

Извештавајући Вас o предњем, мени je част, Го- 
сподине Претседниче, у смислу члана 64 Устава и § 
66 Закона o пословном реду у Народној скупштини, 
доставити Вам дефинитиван текст овога закоиског 
предлога онако, како га je Народна скупштина усво- 
јила, као и оригинал Указа o овлашћењу за подно- 
шење Народиом претставништву поменутог законског 
предлога, — с молбом na Ваш даљи постуиак. 

Овај Законски предлог претресам je у Народиој 
скупштини   no  редовном  поступку. 

Изволите примити, Господине Претседниче, и 
овом прнликом уверење o мом особитом поштова 

Др, /\. Кумануди, с. р, 

Господину 

Госпгдш-у Др. АПТИ ПАВЕЈШЋУ. 
Претс(Д т-у Се !. та 

БЕОГРАД 

НАРОДНА СКУПШТИНА 
Краљевине Југославије 

сазвана Указом од 19 октобра 1932 године у редовап 
сазив за 20 октобар Ш32 године га свом XVI редовном 
састанку, одрзканом 12 децембра 1932 године у Бео- 
граду, решила je: 

ПРЕДЛОГ ЗАКОНА 
o 

аутенттпом тумачењу § 110 тона o чиповтицша, 

који гласи; 

Члан  1 

§ 110 Закона o чиновницима има се разумети тако, 
да je самим тим што се одлука o престанку службе 
позива на тај параграф констатовано, да je код служ- 
беника наступио који од случајева из овог законског 
прописа који повлачи престанак службе, na да je 
таква одлука донесена у смислу Закона. 

Члан 2 

Овај Закон ступа у живот кадга Краљ потпише, 
a обавезну снагу добија кад се обнародује у «Служ- 
беним  новинама». 

12 децембра 1932 године 
Београд (М.П.) 

Претседник 
Секретар, Народне скупштине, 

Драг. Станојевић, с. р.      Др. К. Кумануди, с. р. 

НАРОДНА СКУПШТИНА 
Краљевине Југославије 

Вр. 12732 
13 децембра 1932 године 

у   Београду 

Господине Претседниче, 

Част мн je нзвестити Вас, да je Народна скуп- 
штина на свом XV редовном састанку, одржаном 
10 децембра 1932 годипе, коначно усвојила Предлог 
Закона o изванредном признању иензије Драшковић- 
Kpacuh Даринки, поднет joj од стране Одбора за 
молбе и жалбе Народне скупштине. 

Извештавајућп Вас o предњем, мени je ча(Јт, 
Господнне Претседнпче, у смислу члана 64 Устава 
и § 66 Закона o пословном реду у Народној скуп- 
штинн, доставитп Вам дефшштиваи текст овога за- 
конског предлога онако, како га je Народна скуп- 
штина усвојила, као и сва акта која се на поменути 
законски предлог односо, — с молбом на Ваш даљп 
поступак. 

Овај законски предлог претрссан je у Народпој 
скунштинп no редовном поступку. 

Изволите примитп, Господиие Иретседничс, л 
овом прнликом увере№е o мом особитом поштовању. 

Др. К. Кумануди, с. р. 

Господину 

Др. АНТИ ПАВЕЛМЋУ, . 
Претседнику Сената 

Београд 

НАРОДНА СКУШПТИНА 
Краљевпне Југославије 

сазвана Указом од 19 октобра 1932 године у редоваи 
сазив за 20 октобар 1932 године на свом XV редов 
иом састапку, одржапом 10 децсмбра 1932 годинс у 

Београду, решила je; 
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ПРЕДЛОГ   ЗАКОНА 
o 

иаванредном   ћрианању   пензије  Драшковпћ'Красић 
Даринки, 

којп гласп: 

8 i 

Признаје се Драшковић-Краоић Дариаки, Gnu- 
шој учитељпцп иа Београда, изузетно од пропиоа 
ЗаконА o чпновипцима од 31 марта 19.3! године, у 
годинс сфектпнно држатго службс за пензију десет 
(10) годила у смислу § US истог Закоиа, цошто je 
ослепела na службеној дужностп. 

Ове joj се године прпзнају o тим, да у смислу 
!ј 113 и 116 поменутог Закона има права на личиу 
пензију, која he ce одредити према Т2 (двадесет a 
две) године државие службе колико свега нма са 
овим прпзнатнм годинама, али да пома права нов- 
чане »акиаде за иризнато време. 

S 2 

O извршељу овог Заноиа стараће со Мпнистар 
финансија. 

v S ■> 

Овај Закон ступа у жпвот кад га Крал. иотпише, 
a обавезну сиагу добпја кад ce обиародује у ,.Служ- 
бени.м новпнама". 

10 дедембра 1932 године 
Г>Роград. (M.ll.) 

Претседнии 
Секрстар. Народне скупштпне, 

Драг. Стаиојовић; с. р. Др- К. Кумануди, с, р. 

НАРОДНЛ   СКУПШТИНА 
Краљевнне   Југославпје 

Бр. 12731 
13 децсмбра 1932 год. 

у Београду. 

Господине Претседниче, 

Част ми je известити Вас, да je Народна скуп- 
штина на свом XV редовном састанку. одржаном 
10 децембра 1932 године у Београду, коначно усво- 
јила иредлог Закона o изванредној државној помоћи 
Стани u Mapu, кћерима покојног Бана Лагињс Ма- 
тије, поднет joj од стране Одбора за молбе n жалбо 
Народне  скупштине. 

Достављајући Вам предње, менп je част, Го- 
сподине Претседниче, у смислу члана 64 Устава м 
§ 66 Закона o послоцном реду у Народној скупштини, 
доставптп Вам дефшштиван текст овога законског 
предлога онако, како га je Народна скупштпла 
усвојила, као и сва акта која ce односе на поменути 
законски вредлог, — с молбом на Ваш даљп посту- 
пак. 

Овај закоиски предлог претресан je у Народној 
Скупштиип no редовном поступку. 

Изволите  npiiMiiTvr.   Господинс   Претседннче,   и 

оном   орилшмли   увереп.с   0   мом   оООбШОМ   иоигго 
Itilll.V. 

Др. К. Куиануди,о р. 

Гооподину 

Др. ЛНТИ 11ЛВЕЛИЋУ, 
Претседнику Г.сиата 

Бсоград 

ИАРОДНА СКУПШТИНА 
Краљевипе  Југославије 

сазвана Указом од 19 октобра 1932 годнне у редоваи 
сазив за 20 октобар 1932 године иа свом XV редовиом 
састаику, одржапом 10 децембра 1932 годпнс у Бео- 

граду, решпла je: 

ПРЕДЛОГЗАКОНА 

иаданредној   дрџкавној   помоћи Стани u Mapa кће- 
рима бана Лавиње  Мптнјг, 

који гласи: 

§ 1 
Додељује ce Станп и Mapu, ићврииа пок. Вана 

Jlarnibe Матије из Загрсба, сталиа месечна иомоћ — 
доживотпа—, осимаконаступеслучајевпио којима ce 
иста губи, свакој no 1.500.— (хиљаду н пет сто- 
тина ) динара месечно, без права на додатак на ску- 
иоћу, која им ce има рачунатп од дана ступања na 
снагу овога Закопа. 

§ 2 

O »звршељу овог Закона стараКс ce Министар 
фпнапсија. 

S ■• 

Овај Закон ступа у живот кад га Kpa.i. џотпише, 
;i ибавезну спагу добпја кад ce обиародује у „Служ- 
беншн новинама". 
10  децембра   1932 

Београд. 

Драг, 
Секретар. 
Стапојевић. 

год. 
(.M.ll 

C.  р. 

Иретседппк 
Народне скупштпне, 

Др. К. Кумануди, с. р. 

НАРОДНА СКУПШТИНА 
Краљевине Југославијс 

Бр. 12730 
13 децембра 1932 год. 

у   Београду 

Господипе  Претседниче, 

Част ми je известити Вас, да je Народна скуп- 
штина na свом XV редовном састанку, одржаном 10 
децембра 1932 године у Београду. коначно усвојила 
предлог Закона o изванреОиој оржавној помо1ш Милки, 
удови Петро Кочића, подиет joj од стране Одбора за 
лшлбе и жалбе  Народне скупштине. 
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Извештавајући Вас o предњем, мени je част, 
Господине Претседниче, у смислу члана 64 Устава 
и § 66 Закона o пославном реду у Народној скупштини, 
доставити Вам дефинитиван текст овога законског 
предлога онако, како га je Народна скупштина усво- 
јила, као и сва акта која се на поменутн законски 
предлог односе, — с молбом на Ваш даљи поступак. 

Овај законски предлог претресан je у Народној 
скупштини no редовном поступку. 

Изволите примити, Господине Претседниче, и 
овом приликом уверење o мом особитом поштовању. 

Др. К. Кумонуди, с. р. 

i ссподину 
Госпсдину Др. АНТИ ПАВЕЛИЋу. 

Претседнику Сен&та 
БЕОГРАД 

НАРОДНА СКУПШТИНА 
Краљевине Југославије 

сазвана Указом од 19 октобра 1932 године у редс ван 
сазив за 20 октобар 1932 године на свсм XV редовном 
састанку, одржансм 10 децеибра 1932 године у Бео- 
граду, решила je: 

ПРЕДЛОГ ЗАКОНА 
o 

изванредној државној помоћи Мплкп,   цдови  Летра 
Кочића, 
који гласи: 

§ 1 

Додељује се Милки, удови Петра Кочића, књи- 
жевника из Београда, стална помоћ, — доживотно — 
од 2.000.— (две хиљаде) динара месечно, без права 
на додатак на скупоћу, која joj се има рачунати од 
дана ступања на снагу овога Закона. Ова joj се помоН 
додељује за издржавање детста покојног Кочића. 

§2 

O извр1иењу овога Закона стараће се Мшжстар 
финансија. 

§3 

Овај Закон ступа у живот кад га Краљ потпише, 
a обавезну снагу дсбија кад се обнародује у «Служ- 
беним новинама«. 

10 децембра 1932 год. 
Београд (М.П.) 

Секретар, 
Драг. Станојевић, с. р. 

Претседник 
Народне скупштине, 

Др. Н. Кумануди, с. р. 

НАРОДНА СКУПШТИНА 
Краљевине Југоолавијо 

Бр.  12658' 
10 децембра 1932 год. 

у Београду 

Господине  Претседниче, 

Част ми je известити Вас, да je Народна скуп- 
штина на сром XIV редовном састанку, одржаном 
9 децембра 1932 године у Београду, коначно усвојила 
предлог ■ акона o иројекту конввниије o на.зпачтању 
шежџне на великим колстима која се преносе лађом, 
усвојешм 21 jijua 1929 годинс на деашнстој cecujii 
Међународне конферснције pada, која je зпседсим у 
Ииневи od 30 маја do 21 јуна 1929 годинс, поднет 
joj од стране Министра иностраних послова и Минп- 
стра саобраћаја на освови овлашћења датог им Ука- 
зом Његовог Врличанства Краља од 20 септембра 
1932 годнне. 

Извештавајући Вас o предњем, мени je част. 
Гооподине Претседниче, на основу члана 64 Устава 
и § 66 Закона o пословвом реду у Народвој скуп- 
штивв, доставити Вам дефпнптиван текст овога за- 
конског предлога, онако како га je Народна скуп- 
штина усвојила, као и орипшал Указа o овлашћењу за 
подношење Народном претставништву поменутог 
законског предлога, — с молбом na Ваш даљи по- 
ступак. 

Овај законскн предлог претресан je у Народвој 
скулштнни no редовном поступку. 

Изволите примити, Господине Претседниче, и 
овом приликом уверење o мом особитом поштован.у. 

Др. К. Кумануди, с.  р, 

Гоеподпну 
Др. АНТИ ПАВЕЛИЋУ, 

Претседнику  Сената 
Београд. 

НАРОДНА СКУПШТИНА 
Краљевиве Југославпје 

сазвана Указом од 19 октобра 1932 године у редовап 
сазив за 20 октобар 1932 године на свом XIV редов- 
мом еастанку, одржаном 9 децембра 1932 годнне у 

Београду,   решила   je: 

ПРЕДЛОГ ЗАКОНА 
o 

пројекгпу котстшјг o лазначивању тежине на вели- 
ким колетима која се прсносв лађом, усвојтом 21 
јуна 1929 године, на дванаестој сесији Међународ- 
не конферепп,ЦЈ8 радакоја je зассдала у Женвви od 30MO- 
JO do 21 јунп 1929 годапс, која гласи: 

S 1 

Одобрава (^е и добија ваконок; снагу Пројекат 
ионвенције o назначпвању тежнне на великим ко- 
летима која се преносе лађом, усвојен 21 јуна 1929 
године, на дванаостој сесији Ме1)ународне конфе- 
реШРЦв рада која je заседала у Женевп од 30 маја 
до 21 јуна 1929 године — који у оригнналу и npe- 
воду гласп: 
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ПРОЈЕКАТ  КОНВЕНЦИЈЕ  0   НАЗНАЧМВЛЊУ 
ТЕЖИНЕ HA ВЕЛИКИМ КОЛЕТИМА KOJA СЕ 

IIPEHOCE ЛАЂОМ 

Општа Конфсреиција Међуиародно Организа- 
цијс рада Друштва народа, сазвана у Жоневп од 
Управног одбора Међународиог Бироа рада, ио- 
што се ту састала .'50 маја 1929, у своје дванаесто 
ааседац.о, пошто je одлучила да усвоји разпе пред- 
логе o лазначивању тежине иа велишш колетима 
која се преносе лађом; као питање обухваћено пр- 
вом тачком диевног реда заседаља, и пошто je (Јдлу- 
чила да ти предлозп треба да добнју облик једмог 
пројекта међународне коивепцпје.усваја, 21 дапа јупа 
хиљаду деветстотииа двадесет девето годипе, дон.и 
пројект конвепдијо коју имају ратификоватп Чла- 
иови међународнс Организације рада, саобразно 
одредбама Одељка XIII Версајског уговора и одго- 
варајућих Одељака осталих Уговора o миру; 

Члан 1 

Свако колето или предмет од хиљаду килограма 
ледне метричке тоне) или више бруто тежине, пре- 
дат на превоз у границама територије свакога Члана 
који ратпфикује ову конвенцију, a одређеп да" буде 
транспортован морем или унутаршим пловиим пу- 
тем, мораће, пре него што се утоварн, добити иа- 
значење своје тежине, обележено споља иа пачии 
јасаи и трајан. 

Национално законодавство моћи he, у пзузет- 
пим случајевима где je тешко одредпти тачну те- 
жину, одобрити назначеље приближне тежпне. 

Обавеза старања o вршењу ове одредбс naiuhe 
само па терет Владе оне земље пз које се колето или 
предмет експедује, искључујући Владу сваке друае 
земље кроз коју he то колето моћи пролазити радп 
стизања на место определ,ења. 

У надлежност националних законодавстава спа- 
даће одлучиваље да ли обавеза обележавања тежнне 
на начин напред назначен треба да пада иа отправ- 
љача или на неког другог. 

Члан 2 

Службене ратификације ове конвенције под 
условима предвнђешш у Одељку XIII Версајеког 
уговора и у одговарајућпм Одељцима осталих Уго- 
вора o миру саошптаваће се Генералиом секрета- 
ријату Друштва народа и он ће их регпстроватп. 

Члан 3 

Ова конвенција обвезиваће само оне члановс 
међународне Органивације рада, чија ратификација 
буде регистрована у Секретаријату.. 

Она ће ступити на снагу на дванаест месеци 
пошто ратификације двају Чланова буду регистро- 
ване од генералног секретара. 

После тога, ова he конвенција ступити на онагу 
за сваког Члана на дванаест месеци пооле даиа када 
Нзегова ратификација буде регистрована. 

Члан 4 

' Чим ратификације Двају Чланова међународне 
Организације рада буду регистроване у Секрета- 
ријату,   Генерални  секретар    Друштва  народа  но-~ 

тификоваће тај факт свима Члаиовима мођуиародие 
Оргаппзације рада. On lie им, тако исто, нотифпко- 
вати регистроваи.е ратификација које му буду нак- 
надно саопштепе од свих других Члапова Органи- 
задије. 

Члаи 5 

'Сваки Члаи којп je ратификовао ову конвоициЈу, 
може je отказати no истеку периода од дссот годииа 
после дана првобитног CTyna3ba na снагу конвен- 
ције, актом оаопштеншл Геиералном Секретару Дру- 
штва парода и од њега рсгистровапим. Отказ зту- 
rnihe у дејство тек иа једпу годипу пошто буде ре- 
гистрован у Секретаријату. 

Сваки Члан који je ратпфиковао ову конвепа 
цпју и који, у року од једпе годппе дапа no истеку 
перпода од десет годипа поменутог у претходпом 
иараграфу, ne учпнп употребу од права отказпвања 
предвпђепог овим члапом, биће обавезан за једап 
nOBii перпод од десет годипа n моћи he, у даљеи 
току, отказати ову копвепцију no истеку сваког 
периода од десет година под условпма предвпђепмм 
у овом члапу. 

Члан 6 

По истеку сваког перпода од десет година ра- 
чунајући од ступања na спагу ове конвенције, 
Управнп одбор међународног Бироа рада биће ду- 
жап да подпесе општој Копференцији пзвештај 0 
прпмени ове копвепције и одлучиће да лп има места 
уношељу у дневни ред Конференције пптања њепа 
потпуне илп делнмпчне ревпзпје. 

Члан 7 

У случају ако бн међупародна Конференција 
усвојила једпу пову конвенцију која садржи пот- 
пуну или делимичну ревизију ове конвенције, ра- 
тпфикација неког Члана нове конвенције која са- 
држи ревизију повукла би пуноважно отказ ове кон- 
вепдпје без услова рока, без обзира на ropibii члан 
5, под резервом да je нова конвенција која садржи 
ревизију  ступпла  na   снагу. 

Почев од дана отупања na снагу пове конвеп- 
цпје која садржп ревнзпју, ова конвепцпја престала 
би да буде отворена за ратпфиковаље Чланова. 

Међутим, ова конвенцпја остала би на снази 
у Своме облику и садржппп за Чланове који би je 
ратификовали n којп не би ратифнковали нову кон- 
венцију која садржп ревизију. 

Члан 8 

Фрапцуски u епглески текст ове копвепције 
биће меродавап иједап n другп. 

§2 

Овај Закон ступа у живот кад га Краљ потпише 
n кад се обнародује у „Службепим повпнама", a 
обавезну спагу добија кад се пспуне услови предви- 
ђени у члапу 3 предњег пројекта конвспције. 

9 децембра 1932 године , 
у Београду. (М.П.) 

Претседнпк 
Народне  скупштнне 

Др. К. Кумануди, с. р, 
Секретар, 

Драг. Стаиојевнћ, с. p 
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НАРОДНА СКУПШТИНА 
Краљевине Југославије 

Бр. 12831 
15 децембра 1932 год. 

у Београду. 

Господине Претседниче, 

Част ми je известити Вас, да je Народна скуп- 
штина на свом XVII редовном састанку, одржаном 
14 децембра 1932 године у Београду, коначно усвојила 
иредлог Закона o продужењу важности Закона o 
заштипш земљорадника u o стављању на снагу поје- 
дипих upornica Закона o извршењу u обезбеђењу, под- 
нет joj од стране народних пссланика г. г. др. Bor- 
дана Видовића и другова. 

Извештавајући Вас o предњем, мени je част, 
Господиие Претседниче, у смислу чл. 64 Устава и 
§ 66 Закона o пословком реду у Народној скупштини, 
доставити Вам дефинитиван текст овога законског 
предлога онако, како ra je Народна скупштина усво- 
јила. 

Овај законски предлог претресан je у Народној 
скупштини као хитан. 

Изволите примити, Господине Претседниче, и 
овом приликом уверење o моме особитом поштовању. 

Др. К. Кумануди, с. р. 

Господину 
Господину Др. АНТИ ПАВЕЛИЋУ, 

Претседнику Сената 
БЕОГРАД 

НАРОДНА СКУПШТИНА 
Краљевине Југославије 

сазвана Указом од 19 октобра 1932 годинс у редован 
сазив за 20 октобар 1932 године на свом. XVII редов- 
но   састанку,    одржаном    14 децембра   1932   године 

у Београду, решила je: 

ПРЕДЛОГ ЗАКОНА 
o 

прсдужсњгЈ важиости Закона oзтититиземљорад- 
ника u o стављању na спагу поједшшх прописа За- 

кина o извршсњу u обезбеђењу, 

који гласи: 

Члан 1 

(1) Ваи<ност Закона од 19 априла 1932 године 
o заштити земљорадника и o стављању на снагу 
појединих прописа Закона o извршењу и обезбе- 
ђењу, осим његовог § 8, a са допуном no Закону o 
продужењу његове важности од 19 октобра 1932 
године, продужује се од 21 децембра 1932 године na 
све док се не донесе и не добије обавезиу снагу нови 
Закон o заштити земљорадника и o сређивању кре- 
дитних односа у земљи. 

(2) Од прописа § 1 Закона o заштити земљорад- 
ника од 19 априла 1932 године изузимају се: јавне 
дажбине и закоиом прописане пристојбс, дугови до 
500 дипара из куповиие потрошних животних на- 
мирница, одела и обуће, учињени после 20 октобра 

1931 године, у колико нису претворени у меничне 
тражбине, сви остали дугови учињени после 20 априла 
1932 године, тражбине за издржавање које неком 
лицу припадају противу дужника земљорадника на 
основу дужникове дужности издржавања, тражбине 
које проистичу из кривичнога дела, тражбине на 
име накнаде пољске штете (потрице), тражбине на 
нме плате (наднице) лица запсслених у кућанству 
или гссподарству дужниковом, закупнине и кирије 
(станарине), као и тражбине занатлија за извршење 
занатске радње доспеле после 20 октобра 1931 године. 

Признанице, облигације, менице и друге писмене 
исправе којима се доказује постојање и висина траж- 
бина, не дсказују у исто време да je та тражбина 
заиста настала из куповине иотрошних животних 
намирница, одсла и обуће. 

(3) Kao дугови учињени после 20 априла 1932 
годинемогу се сматрати само они који су стварно 
нови, a не и такви који су постали новацијом (пре- 
новом) старог дуга, као на пр. уобичајеним пролон- 
гирањем меница или слично. 

(4) За доказивање чињеница поменућкс у ставу 
2 последња реченица и у ставу 3 могу се странке и 
на подручју важења српског Закона o судском по- 
ступку у грађанским парницама послужити сведо- 
цима, a суд he обазирући се на резултат целокупне 
расправе и проведених доказа no слободном уверењу 
оценити, да ли се утврђене чињенице имају сматрати 
доказанима или не. 

Члан 2 

(1) До ступања на снагу овога Закона неплаћена 
камата у колико не прелази висину допуштену по- 
стојећим законима, односно за време од 20 априла 
1932 године висину допуштену прописима § 3 За- 
кона o заштити земљорадника од 19 априла 1932 
године, урачунаће се у главницу дуга. 

(2) Земљорадник je дужан плаћати камате пред- 
виђене у § 3 Закона o заштити земљорадника од 19 
априла 1932 годиие, a које почињу тећи од ступања 
на снагу овога Закона. Веровнику припада право 
да и у случајевима члана 1 став 1 ради наплате ове 
камате тражи наставак обустављене јавне принудне 
продаје покретног или непокретног имања дужни- 
ковог или наставак обустављења принудне управе 
(секвестрације), односно дозволу нове принудне про- 
даје или нове секвестрације, ако такова још није 
била дозвољена. 

Члан 3 

По меничним дуговима имају се поред плаћања 
камате у смислу члана 2 став 2 још издати и нове 
менице и то са потписима као на ранијој меници, 
ако то није могуће са потписима једнаке вредности. 
AKO дужник то не учини, сносиће трошкове протеста 
и евентуале тужбе, 

Члан 4 

(I) AKO веровник не би хтео да прими камате 
које my дужник понуди у смислу прописа члана 2 
став 2 односно и нову меницу према пропису чл. 3, 
дужник може односну своту и меницу положити 
код Среског суда, a где таквих нема, код Среског 
начелства. Овом полагању припада правно дејство 
које припада полагању код суда no општем гра- 
ђанском   цраву. 
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(2) AKO дужник у случају кад се тражбина утужи, 
одмах призна дуг и докаже да je својим сбавезама 
према веровнику одговарао no прописима овога За- 
кона, трошак парнице сносиће сам веровник. 

Члан 5 

Суд ће no службеној дужности одбити предлог 
веровника за дозвслу извршења или обезбеђења, 
ако му je no судским списима (актима) позиато, да 
веровник за своју тражбину има већ довољно обез- 
беђења, иначе ће то учинити на захтев дужника, 
односно на његов захтев обуставити већ одобрено 
извршење или обезбеђење. Дужник има у таквом 
случају да докаже, да je веровник за своју тражбину 
већ довољно обезбеђен. Где у место судова извршења 
проводе опште управне власти, дужник ће молбу за 
обуставу извршења или обезбеђења поднети извршној 
власти, која he ову молбу са својим извештајед^ до- 
ставити надлежном суду на даљи поступак и доно- 
шење одлуке. 

Члан 6 

У циљу доношења потребних мера ради олак- 
шања економских прилика у земљи, моћи ће Мини- 
старски савет на предлог надлежних Министара 
доносити Уредбе са законском снагом, a ca роком 
трајања најдаље до једне године. Ове Уредбе, које 

' ступају на снагу од дана обнародовања, подносиће 
се   Народном  претставништу  одмах   на   сагласност. 

Члак 7 

Од прописа'овога Закоа изузима се Народна 
банка. Краљевине Југославије. 

Члан 8 

Овај Закон ступа у живот кад ra Краљ потпише, 
a обавезну снагу дббија кад се обнародује у <(Служ- 
беним новинама». 

14   децембра   1932   године 
у Београду. 

Претседник 
Народне скупштине, 
Др. К.  Кумапуди, с. р. 

Секретар, 
Драг. Станојевић, с. р. 

(М. П.) 

ПРЕДЛОГ ЗАКОНА 
o 

изменома u допунама Закона o лекарима спеуијали- 
стима за болести уста u зуба u o зубним гГсхни- 
чарима  od 18 нсвембра 1930 у редпкцији к ко га 

je нарочити Одбор Сеногпа усвојио. 

§ 1 

§ 1 мења се и гласи: 
Право на специјалну зубно-лекарску праксу 

имају само доктори целокупног лекарства-специја- 
листе за болести уста и зуба. 

Назив специјалисти за болести уста и ауба 
стичу они доктори целокупног лскарства, који су 
се no отслужеиој обавезној приправнпчкој служби 
нарочито за ову струку оспособпли na страним и 
домаћим универзитетским установама или на оде- 
љењу за стоматологију државгге болнице у Београду. 
Ова специјализација траје јсдну годину И ШвОТ м«- 
ссцн; од тога времеиа шост мессди можс сс про- 
вести на стоматолошким одељењима оних др?кавпих 
или бановинских болница и на оним зубно-лскарскпм 
васпитни!м установама, које одреди Мшгастар соци- 
јалне политике и народног здравља no саслушању 
Главиог еаиитстског савста. По истеку прописапог 
рока кандидат полаже испит пред комисијом коју 
одреди Министар социјалие политике и народног 
здравља. 

§2 
§ 3 мења се и гласи: 
Специјалисте за болести уста и зуба, в^бни 

лекари, дснтисти и дентисти-техничари могу имати 
само једну приватну ординацију. Лекар специја- 
листа за болести уста и зуба не сме у својој орди- 
нацији запослити помоћно особље ма за какав рад 
у устима пацијената, осим доктора целокупног ле- 
карства или зубних лскара са факултстском спрсмом. 

§2а 

§ 4 мења се и гласи: 
Лекарима који немају право зубно-лекарске 

праксе забрањује се свака сарадња са дснтистима, 
дснтистима-техничарима и са зубним тсхничарима. 

§26 

§ 6 мења се и гласи: 
Отварање приватних зубних клиника или поли- 

клиника дозвољено je само докторима цолокупног 
лекаретва специјалистима за болссти уста и зуба, 
који су провсли наЈмањс пет година на универви- 
тетским кмнпикама, стоматолошким одељсњима др- 
жавних или бановинских болнпца ii.ni су врпгали 
спсцијалну зуонолекарску приватиу праксу лајмање 
кроз 10 година. 

Правилник за приватнс зубнс клинике или 
поликлинике прописаће Министар социјалне поли- 
тике и народног здравља. 

§3 

§ 10 мења се и гласи: 
Ученици и ученице зубне технике могу бити само 

она лица, која су свршила четири разреда средње 
или грађанске школе или осам разреда народне 
школе. 

Они проводе на стручном раду три године и то: 
на државним клиникама, поликлиникама, стомато- 
лошким одељењима државних или бановинских бол- 
ница и код лекара специјалиста за болести уста и 
зуба. После успешно свршеног стручног рада и 
положеног испита они постају зубно-техничарски 
помоћници. 

Приликом ступања на учење дужан je сваки 
пријавити ce надлежној првостепеној власти опште 
управе, a приликом иступања одјавити. Надлежна 
власт водиће евиденцију и контролу над ученицима 
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и ученпцама зубне технике, a тако исто контро- 
лисаће и одиосе између ученика и ученица зубне 
технике и зубно-техничких помоћника и гбиховпх 
послодаваца. 

Жалбе на своје послодавце ученици-це и по- 
моћници-це упућиваће надлежној управној  власти. 

Сведоџбе које послодавци буду издавали уче- 
ницима-цама зубне технике и зубо-техничким по- 
моћницима морају се регистровати и оверити код 
надлежне управне власти. 

Ближе одредбе o начину и обиму стручног рада 
и наставе за ученике и ученице зубне технике и o 
испитнма no свршеној настави и стручном раду 
прописаће Министар социјалне политике и нароцног 
вдравља. 

§4 

§ 12 мења се и    ac,i   : 
Доктори целокупнс медицине, који су до 25 но- 

вембра 1930 године завршили или се тога дана за- 
текли на специјализирању за болести уста и зуба, 
добијају назив специјалисте за болести уста и зуба 
после једногодишње  специјализациј««. 

§5 

§ 13 меша се и гласи: 
Доктори зубне хирургије, зубне медицине као 

и зубни хирурзи, који су добили право праксе пре 
ступања на снагу овога закона, задржавају стечено 
право и назив зубни лекар. 

Лица бсз факултетске спреме, која су по ранијим 
завоннма и урсдбама добила право зубно-лекарске 
праксе и поссбним решењем Министра народног здрав- 
ља назнв „зубни лекар', задржавају стсчсиа права. 

Базив „зубни лекар" и право зубно-лекарске 
праксс имају и она лица, која су до краја 1922 го- 
дине свршила јавне вишс зубарек« школе. 

§6 

§ 14 меша се и гласи: 
Лица, која се на дан ступаша на снагу овога 

Закона налазе на студијама у установама, у којима 
се стичу називи поменути у првом ставу §-а 13, a 
имају положену матуру на нашим средљим школама, 
добиће no свршеном школовању и no отслуженом 
једногодишњем стажу на државиим зубним клини- 
кама или стоматолошким болничким одељеЈВИма. 
право на зубно-лекарску праксу и назив зубни 
лекар. Друга половина овог једногодишњег стажа 
можс сс провости и на државним школсвим поли- 
влшшкама. 

Лица, која отпочну школоваиЈв на горе поме- 
путим устаповама после ступа№а на снагу овог за- 
кона неће више добијати право на зубно-лекарску 
праксу нити na назив зубни лекар. 

§ 17 мен>а се и гласи: 
Дентистима, који су до ступаља na снагу овога 

закона већ стекли право дентистичке праксе, npn- 
знаје се и дал>е то право. Лица, која су до тога дана 
добила дентистичку диплому, a још нису стекла 
право дентистичке праксе, добиће то право ако се 
пријаве за испит и положе га у року од 6 мессци 

после етупања на снагу овог закона пред одређоном 
комисијом. 

Дентисти могу радити све зубно-техничке и 
дентистичке радове у устима, a забрањено им je 
лечење болестн уста и десни, употреба рентгенових 
и свих других лековитих зрака, употреба опште 
наркозе и вршење свих крвавих операција сем ва- 
ђења зуба. 

Забрањује им се носити и истицати ма који 
други стручни назив сем дентиста. Они се могу ре- 
кламирати само у границад1а који важ<' за зубне 
локарс. 

Дснтисти и дентисти-техничари у Краљ^вини 
Југославији чине дентистичко-технички стал«1ж, који 
je обавезно организован у дентистичко-тохничку ко- 
>н»ру. Сваки дентиста и дентиста-тсхничар, који врши 
ма и повремсно дентистичку праксу, као и сви зубни 
лекари без факултстскс спреме и бсз титулс d. d. s. (do- 
ctor of dental surgerj) d. m. d. (doctor medicinae den- 
tium) i eh. d. (chirurgien dentiste) оба^знп су да 
ступе у дентистичко-техничку комору. Престанком 
чланства из било ког разлога у донтиетичко-тсхничкој 
комори, губи се право на дснтистичку праксу. Уредбу 
o органпзацији дентистичко-тсхничк« коморс са за- 
конском снагом прописаће Министар социјалнс по- 
литикс и народног здравља. 

Законом ће се уредити сталешка организација и 
лрипадност лекарским коморама оних лица, која су 
изузета горњим ставом из дснтистичко-тсхничких 
комора, као ионихлица која добијају назив „зубни 
локар" no трећем ставу §-а 5 овога закона. 

§8 

§ 18 Meita се и гласи: 
Право дентистичке праксе у границама § 17 

овог Закона   са називом „дснтиста-тохничар' доби- 
ЈаЈУ: 

1) Зубни техничари који су до 1 октобра 1930 
године стекли насснову Уредбе сд 20 марта 1892 
године, лист дрш. закона бр. 55, пгсебну зубно- 
техничку  концесију; 

2) зубни техничари, који су до 1 октобра 1930 
годнне na основу ранијих законских nponnca добили 
дозволу од надлежнпх власти (обртницу, одобрење, 
решење) за самосталан зубно-технички рад, и ако 
су до тога датума у струци провели најмање 9 го- 
дина, од којих 3 године као помоћници зубних 
лекара радећи у устима пацијената; 

3) зубни техничари који су се до 1 октобра 1930 
године, било као помоћнпци или самостално бавили 
зубном технпком 15 година, од којих су најмање 
10 година вршили рад у устима. У време од 15 го- 
дина не урачунавају се три године ученичког рада; 

4) вубни техничари који су се до 1 октобра 1930 
годнне бавили 10 година зубном техником, a од тога 
су најмаше 5 година вршили рад у устима, било као 
помоћници или самосталпо и који у року од 6 ме- 
сеци после ступања на сиагу овог Закона положе 
дентпстички испит. Испит се може само једанпут 
поновити у року од наредних 6 месеци. До поло- 
женог испита смеју се бавити само зубво-техничким 
радом т.ј. радом na основу негатива добивених од 
зубних лекара и дентиста. У време од 10 година не 
урачунавају се три године ученичког рада. 

Број година ое доказује: 
За лица из тачке 2" само уверењем зубног локара 
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код кога су вршила рад у устима пацијеиата иидатим 
код месне управне власти или код нотара и оверешш 
од истих као и уверељем меспе управио власти, да 
je именовани заиста стаиовао за поменуто време у 
означеном месту. Лекари су дужни да ово уверење 
издају. 

AKO je умро зубни лекар, код кога је.зубни тех- 
ничар радио, онда ће муоггшта управпа власт првог 
степена издати уверење. Све остало доказује се уве- 
рењем сталешке организадије и уверењем месие 
опште управне власти првог стеггена, да je за по- 
менуто време у означеном месту запста и живео, 
датумом концесије, обртнпце или решешем, или 
уверешем зубних лекара, дентиста или самосталних 
зубних техничара, код којих je радио, овереним од 
првостепене управне власти. 

Кандидати из претходног и овога параграфа 
морају поднети још и доказе: 

а) да су поданици Краљевине Југославпје; 
б) да су регулисали војну обавезу; 
в) да су доброг вЛадања; 
г) да су телесно и душевно здрави, a нарочито 

да не болују ни од какве хроничне заразне болести. 

§9 

§ 19 мења се и гласп: 
Испитни прописи у § 17 и 18 полагаће се пред 

сталном комисијом, коју одреди Министар соцпјалне 
политике и народног здравља, a према програму који 
ће прописати Министар социјалне политике и на- 
родног здравља. 

Исшггну комисију сачињавају: претставник Ми- 
нистарства социјалне политике и народног здравља 
као претседник, три лекара специјалиств за бопести 
уста и зуба, које му за ту сврху предложе лекарске 
коморе у Љубљани, Загребу и Београду, као чла- 
нови испитивачи, и деловођа. Испитна се комисија 
обрааује у Београду при Министарству социјал«е 
политике и народног здравља решењем Министра 
социјалне политике и народног здравља. 

§ 10 

§ 20 мења се и гласи: 
Сви остали у § 18 неспоменути зубни техничари, 

зубно-технички помоћници и ученици-це зубне 
технике, који се при ступању на снагу овога Закона 
затекну на зубно-техничком раду могу иматп односно 
стећи право само на рад код лекара специјалистаЈ 
зубних лекара, дентиста и дентиста-техннчара, a на 
вођење самосталне зубно-техничке радионице no 
довршењу деветогодишњег стручног рада. Право на 
отварањс зубно-тсхничке радиониц« издаје терито- 
рвјално надлежан бан, одпосно Министар социјалнс 
политике и народног здравља за територију Управе 
града Бсограда. a везано јо за место, за којо je дозвола 
дата. 

Такве радионице могу носити само назив зубно- 
техничка радионица. Оне не смеју примати болеснике, 
нитиимати својечекаонице, зубно-лекарске столице, 
нити остали прибор, који je потребан за ма који 
рад у устима. Оне смеју примати поруџбине само од 
лица, која су no овом Закону овлашћена да раде 
зубно-лекарске послове и морају водити књиге o 
примљеним, извршеним и издатим радовима са тач- 
ним означењем имена поручиоца. 

§ 11 

§ 21   мења   се   и   гласи: 
Зубни техпичари из § 18 могу своје зван.о као 

дентпсте-техничари вршити тамо, гдо су га вршили 
до ступања иа сиагу овога Закоиа. 

. Зубним техЕтчарима, који би право на депти- 
стичко-техничку праксу стекли на оспову тачке 4 
5 18 могу добити месно право праксе само у местима, 
где нема лекара специјалпста за болести уста и зуба 
и зубиих лекара. Исто важи и за сва остала у § 18 
опоменута лица, која xohe заменити меото рада у 
којем су се затекли за време ступан.а na снагу овог 
Закона. 

§ 12 

§ 22 мења се и гласи: 
У погледу приватне ординације вреде за зубне 

лекаре, дентисте и дентисте техничаро аналогни 
прописи § 3. У погледу запослења помоћног особља 
вреде за зубне лекаре прописи, којп важе за лекаре 
спецнјалисте. Дептистима и дентистима техничари- 
ма дозвољено je запослити у својој ординацијп само 
дентистз и дентисте техничаре са месшш правом 
праксе; Једино у случају своје болссти или отсуства 
дснтиста може у својој ординацпјји запослити и д^н- 
тисту без месно: тграва праксе, али највишо за вреаге 
од 6 мссеци, што >:ора одмах пријавити надлгжпој 
комори. За зубие лекаре, дентисте и дентисте-техни- 
чаре важе у погледу вршења зубпо-техничких радова 
и у погледу запослења помоћног особља прописи 
§ 7 односно § 9 овога Закона. 

Стручап рад у сврху изучења зубпе техникс 
у смислу § 10 може се спровести и код зубпих лекара, 
дентиста, дентиста-техничара, те у самосталним 
зубно-техничкпм радионицама. 

§ 13 

§ 23 мења се и гласи: 
Лекарн специјалисти за болссти у«та и зуба, 

зубни лекари, дентисте и зубни техничари страни 
држављани a југословенске народности имају иста 
права ио овом Закону као и југословенски држав- 
љани, када буду примљепи у југословенско држав- 
љанство, a тако исто имају иста права и паши др- 
жављана, који су радили у иностранству до 18 но- 
вембра 1930 године. 

Мож« ее признати рад и страним држављапима, 
проврдон у Краљеввни Југославији, којји су до 18 
новсмбра 1930 годинр примили Југооловенско држав- 
љанство. 

Страни држављанн, које Je oeaj Закои затекао 
на зубно-лекарском или зубно-тохничарексм раду у 
Краљевини ЈугославиЈи имаће иста тграва no овом 
Закону, као и југоеловенски држављани, када буду 
примљени у југословенско држављанство. 

Зубни техничари страни држављани који су се 
на дан 18 повембра 1930 године затекли у Краљсвини 
Југославији са правом на зубно-техничку праксу, задр- 
жавају та права, у колико респгктивна држава чији 
су онн држављани прнзнаје п иашил држављанина 
иста права. 

§ 14 

§ 24 мења се и гласи; 
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За дела; која повреде прописе из § 3, 4, 9, 17, 
20, 21 и 22 овога Закона у колико нису кажњива no 
одредбама кривпчног законика, лекари спсцијалисти 
за болестн уста п зуба, зубнп лекарп, доктори зубне 
хпрургије, зубне медицине и зубнп хмрурзи, ден- 
тисти, дентпсти-техничари и зубни техничари каж- 
њаваће се иовчаном казном од 2.000.- po 5.000.— 
дипара; у случају пргог иоврата од 4.000.— до 
10.000.— дпнара; у случају другог и даљсг поврата 
од 8.000.— до 20.000.— дпнара и забрапом вршења 
самостално^ рада за уврк. У случајокима кажњавања 
ради поврсдо npomica §§ 3, 20, 21 н 22 когу се одузети 
и сво справс и инструмонти, који су потр<'бни спе- 
цијално за вршење зубног лекарства, a у корпст 
школске поликлинике, коју ће no изрсчепој казнп 
одредити Миннстар соцвјалпс пслитпкс и иародног 
здравља. 

Казне предвиђене овим Законом пзричу за 
лекаре, који су чланови лекарских комора, надлежне 
лекарске коморе, a за остала лица првостепене вла- 
стп опште управе. 

Новчане казне иду у Санитетски фонд код Др- 
жавне хипотекарне банке. 

Новчане казне, које ни на који начин1не могу 
да буду извршене, промениће се у казну затвора 
према пропиоима, који важе за поступак пред прво- 
степенпм властима опште управе. 

За жалбс против вросуда важо постојећи општи 
прописн. 

§ 15 

§ 25 мења се и гласп: 
Од дана ступаља на снагу овог Закона у року од 

2 месеца дужни су сви концесионари и самостални 
зубни техничари пријавити се надлежној управној 
властп са подацима и доказима свог ранијег рада и 
доказима када су отпочели зубно-технички рад. 
Ове податке спровешће банске управе Министарству 
социјалне полнтике и народног здравља. Ko се у 
одређеном времену без оправдања не пријави и не 
иоднесе доказе, губи право да то накнадно учини. 

Сва она лица, која на основу ових измена и до- 
пуна стичу право на донтистичку праксу и назив 
д< нтпста-тсхиичар или на полагање дентистичког 
испита дужна су у року од два Л1<'Сеца no ступању на 
снагу овог Закона o изменама и допунама пријавитн 
сс иадлежној Краљевској банској управи односно 
Министарству социјалнс политикс и народног здравља 
за тчфиториЈу Fnpaitc града Бгограда, у колико се 
до сада нису воћ пријавила. 

§ 16 

§ 26 мења се и гласи: 
Овлашћује се Министар социјалне политике и 

иародног здравља да може издати попуњено, цело- 
купно издање Закона o лекарима специјалистима 
за болести уста и зуба и o зубним техничарима од 
18 новембра 1930. Такође се овлашћује да у року 
од 2 месеца no ступању на снагу овога Закона про- 
пише Правилник o извршењу истог. 

§ 17 

Овај Закон ступа у живот кад га Краљ потпише, 
a обавезну снагу добија кад се обнародује у „Служ- 
беним новинама." 




